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PRoFESoR DR HAB. INZ. TADEUSZ RACZvŃSxl,
DR INż. JAN CHRU1aCZ WSPOMNIENIA POŚMIERTNE

W dniu 28X |999 r. zmarł nagle prof' dr hab. inz. Tadeusz RACZYNSKI, wieloletni
pracownik i kierownik Zakładu Geometrii Wykreślnej Instytutu Matematyki Akademii GÓrni.
czo-Hut ruczej w Krakowie.

TadeuszRACZYŃSKI urodził się 28 mĄa l9l8 r. wKrakowie jako syn Jozefa i Hele-
ny z domu Dąbrowskiej. Po jakimś czasie przeniÓsł się z rodziną do Poznania, gdziew |937 r.
ukonczył gimnazjum ogolnokształcące. W tym samym rolan rozpoczął sfudia na Wydziale Me-
chanicznym Politechniki Lwowskiej. Studiateprzer.wała wojna. w 1945 zostil p,,yjęty na III
r. Wydziafu Hutniczego Akademii Gorniczej w Krakowie, a następnie w l9a6 podj$ przerwa-
ne sfudia na Wydziale Mechanicznym tym razem na Politechnice Sląskiej w Gliwicach, gdzie w
dniu 15 x |946 r. uzyskał dyplom magistra inzyniera mechanika.

W okresie okupacji zatrudniony był w roznych firmach jako pracownik biurowy, tech.
niczny i spedycyjny W dniu l x 1950 r. rozpoczął' pracę w Zakładzie Geometrii Wykreślnej
przy Wydziale Geologiczno.Mierniczym AGH jako starszy asystent' RÓwnocześnie w 1950 r.
rozpoczął studia na Wydzia|e Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellonskiego,
ktÓre ukonczyt w dniu l5 X 1952 r. uzyskując dyplom magistra filozofii w zakresie matematy.
ki. w al ę|oazreorgaruzacjąAcH od 1 x l95l r. pracował w Katedrze Geometrii Wykreśl-
nej na Wydziale Geodezji GÓrniczej, a następnie od l x 1952 do 30 Ix |957 w ZaYJadzie
Geometrii Katedry Matematyki I. w dniu 1 III 1953 r. został mianowany adiunktem, a następ-
nie 19 grudnia 1'962 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Gorniczym AGH uzyskując sto.
piefr doktora nauk technicznych.

Po kolejnej reorgaruzacji Uczelni od 1 x 1958 r. pracował w Katedrze Geometrii Wy-
kreślnej przy Wydziale Gorniczym, a od l x l969 r. w ZakJadzie Geometrii Wykreślnej Insty.
tutuMatematyki AGH. W dniu 15 x |969 r. obronił naWydziale Gorniczym AGH rozprawę
habilitacyjną z dziedany mechaniki gÓrotworu z zastosowaniem metod geometrii wykreślnej.
W dniu l VII 1970 został mianowany docentem, a 1 )(I |977 r. uzyskał tytuł profesora nad.
ntyczajnego. Wokresie l X 1984 .1x 1988 rpetniłfunkcję kierownikaZaHadu Geometrii
Wykreślnej, a od l x 1988 r. przeszedł na emeryturę. W latach I97I - 88 był kierownikiem
Uczelnianego Studium Podyplomowego w Zak'resie SystemÓw Przetwarzarua Informacji. Bę-
dąc juz na emeryturze w okresie 1989 .|992 podjął pracę na |l2 etatu na Politechnice Kra-
kowskiej, & w roku 1993 na Il3 etatu na AGH.

Profesor T. RACZYNSKI był wybitnym specjalistą z zakresu odwzorowafr geome.
trycznych i doskonaĘm dydaktykiem. Prowadził wykłady i ćwi czerua z geometrii wykreślnej
na wielu Wydziałach AGH, m. in' Geologicznym, Geodezji Gorniczej, Wiertniczo-Naftowym,
Mechanicznym, odlewni czym, Metalurgicznym, Metali Niezelaznych. Był promotorem 3 prac
doktorskich.
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W cĄm okresie swojej pracy zawodowej dał się poznac jako człowiek o twÓrczym i

Ęskotlinvy.n umyśle. Cechowała go Ącz|iwośc wobec wspołpracownikow i przyjazne nasta.
wienie wobec osob zainteresowanych problemami geometrii wykreślnej . Zawsze był gotow do
twÓrczej dyskusji. Był świetnym wychowawcą ntodzieĘ bardzo lubianym przez studentÓw. W
okresie kilku ostatnich lat jego ,akt1łv.nośc zawodowa niestety zmniejszyła się ze wzg|ędu na
pogarszający się stan zdrowia. Smierc Profesora jest wielkim ciosem dla środowiska zajmują-
cego się geometrią wykreślną i wielką stratą dla tej dziedziny wiedzy.

W dniu 19 X 1999 r. po krotkiej chorobie zmar,t dr inz. Jan CHRUSZCZ, zatrudniony
w Pracowni Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inzynierskiej Wydziafu Matematyki Stosowanej
Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie. Był wybitnym specjalistą z zakresu dydaktyki
geometrii wykreślnej i rysunku technicznego.

Jan CHRUSZCZ urodźł się 24 w 1938 r. w Bolechowie jako syn Wadysława
i Rozalii z domu filadysz. W roku 1954 ukonczył Technikum Mechaniczne w Rzeszowie, a na-
stępnie studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Sląskiej w Gliwicach, uzyskuj ąc 29
X 1964 r. dyplom magistra inzyniera mechanika.

Pracę zawodowąrozpoczął' 1 I 1965 r. jako asystent w Zakł,adzie Części Maszyn Kate-
dry Maszryn ElektrycznychPolitechniki Sląskiej.w dniu 3 III L966 r. awansował na starszego
asystenta. Następnie przeniosł się do Krakowa, gdzie w dniu l x 1968 r podjął pracę w Kate-
drze Geometrii Wykreślnej Wydziafu Gorniczego AGH. W zvtiązku z reorganizaqąUczelni i
utworzeniem Inst5rtutow pracował od 1 x 1969 do 30 Ix |973 r. w Za|<ładzie Geometrii Wy.
kreślnej Instytufu Matematyki AGH. W dniu 9I l974 r. obronił pracę doktorską na Wydziale
Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej uzyskując stopien doktora nauk technicz-
nych. W dniu l II 1974 awansował na stanowisko adiunłta, kontynuując pracę w Za|<ładzie
Geometrii Wykreślnej. W latach 1984.86 pracował na Uniwersytecie w Algierze w Algierii, a
następnie w okresie 1986. 88 na Uniwersytecie w Likasi w Zairze. Po powrocie do Polski w
czerwcu 1988 r. kontynuował pracę w Za|<ładzie, a następnie w Pracowni Geometrii Wykreśl-
nej Instytutu Matematyki. W zvięku z kolejną reorganizacją i utworzeniem Wydziafu Mate.
matyki Stosowanej od 1 I 1989 r. zatrudniony był w Pracowni Geometrii Wykreślnej i Grafiki
Inzynierskiej na tym Wydziale.

W okresie swojej pracy na AGH prowadził wykłady i cwiczenia z geometrii wykreślnej
i rysunku technicznego na szeregu Wydziałach, przede wszystkim Maszyn Gornicaych i Hutni.
czych oraz Gorniczym. Dał się poznac jako wybitny dydaktyĘ dobry pracownik, iryczliv{y ko-
lega i przyjaciel. Jego niespodziewana i przedwczesna śmierc stanowi bardzo powazną stratę
wśrod specjalistlw z dnedziny geometrii wykreślnej.
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